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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT.Pelindo I Cabang Pekanbaru yang terletak

di Jalan Saleh Abbas No.3 Pekanbaru

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

responden yang terdiri dari identitas responden dan juga hasil tanggapan

responden melalui kuesioner tentang variabel yang diteliti dan hasil

wawancara.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari perusahaan

sebagai tambahan dalam melengkapi penelitian meliputi data mengenai

sejarah dan perkembangan perusahaan, jumlah karyawan serta buku-

buku lainnya yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2011:90) berpendapat populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan pada PT.Pelindo

I Cabang Pekanbaru sebanyak 65 orang yang terbagi dalam masing-masing divisi

yaitu Bagian PKBM (Pelayanan Kapal Bongkar Muat) sebanyak 26 karyawan,
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Bagian Komersial sebanyak 6 karyawan, Bagian Teknik sebanyak 11 karyawan,

Bagian Keuangan 8 karyawan, Bagian Umum sebanyak 9 karyawan, Bagian

Sistem Manajemen sebanyak 2 karyawan, Bagian Kawasan Rengat sebanyak 3

karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 65

orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, penyebaran angket dan studi dokumen.

a. Wawancara.

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara terhadap

responden dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang berhubungan

dengan data yang diperlukan.

b. Penyebaran Angket.

Pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar

pertanyaan atau pernyataan kepada sampel penelitian tentang kepuasan

kerja, hubungan interpersonal dan lingkungan kerja.

c. Studi Dokumen.

Studi dokumen dilakukan dengan memperoleh data melalui buku-buku,

dokumen, internet, literatur yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa data deskriptif,

yaitu dengan cara menyusun data, menggelompokkannya, selanjutnya
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menginterpresentasikannya sehingga diperoleh gambaran jelas dan mengenai

masalah yang diteliti yaitu mengenai pengaruh hubungan interpersonal dan

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT.Pelindo I Cabang

Pekanbaru.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel-variabel maka

digunakan metode regresi linier berganda yaitu suatu alat ukur mengenai

hubungan yang terjadi antara variabel terikat dengan dua atau lebih variabel

bebas. Hubungan antara keduanya ini akan diformulasikan ke dalam persamaan:

Y= a+b₁X₁+b₂X₂+e

Dimana:

Y = Variabel Terikat (dependen), Kepuasaan Kerja

X₁ = Variabel Bebas (independen), Hubungan Interpersonal

X₂ = Variabel Bebas ( independen), Lingkungan Kerja

a = Konstanta

B₁ dan B₂ = Koefisen Regresi

e = Tingkat Kesalahan (error)

Kategori yang digunakan berdasarkan skala likert yaitu skala yang

didasarkan pada sikap responden dalam merespon penyataan berkaitan indikator-

indIkator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur, dimana responden

diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai yang telah ditetapkan sebagai

berikut:
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Tabel 3.1: Daftar Skala Likert

No. Pernyataan Skor
1 Sangat setuju 5
2 Setuju 4
3 Kurang setuju 3
4 Tidak setuju 2
5 Sangat tidak setuju 1

Sumber: (Sugiyono, 2011:107)

Agar dapat mengambil kesimpulan dan sejauh mana pengaruh variabel

independen terhadap dependen, maka terlebih dahulu penulis akan menggunakan

beberapa uji-uji antara lain:

1. Uji Kualitas Data

Untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur

(Kuesioner) suatu indikator variabel penelitian dapat dilakukan sebagai

berikut:

a. Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang

diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data (mengukur) itu valid.

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner

dan menggunakan bantuan program SPSS.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang apabila digunakan

beberapa kali mengukur objek, akan menghasilkan data yang sama. Jika
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reliabilitas instrumen berdasarkan uji coba instrumen sudah valid dan

reliabel, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka

pengumpulan data.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi,

variabel independen, variabel dependen mempunyai distribusi normal atau

tidak. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara

normal atau mendekati normal.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat atau menguji suatu model

yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian ini adalah:.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji suatu model regresi

memiliki korelasi antar variabel independen atau tidak. Hubungan linier

antar variabel indenpenden inilah yang disebut dengan multikolinearitas.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel

independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain atau tidak. Jika varians dari residual suatu

pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas.
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c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times

series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t. Jika ada, berarti terdapat Autokorelasi. Dalam

penelitian ini keberadaan autokorelasi diuji dengan Durbin Watson dengan

rumus sebagai berikut: (Gujrati: 2006: 51)

Keterangan :

1) Jika anga D-W di bawah -2 berarti terdapat Autokorelasi

positif.

2) Jika angka D-W diantara -2 samopai 2 berarti tidak terdapat

Autokorelasi.

3) Jika D-W diatas 2 berarti terdapat Autokorelasi negatif.

Untuk menentukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam

model regresi tersebut adalah du<d<4 dimana du adalah batat atas dari

nilai d Durbin Watson yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson.

Sedangkan d merupakan nilai d Durbin Watson dari hasil perhitungan

yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung masalah Autokorelasi

jika kriteria du<d<4-du terpenuhi.
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3. Uji Hipotesis

Model regresi yang sudah memenuhi syarat asumsi klasik akan

digunakan untuk menganalisi kelanjutan data melalui pengujian hipotesis

sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur presentase variabel

independen terhadap variasi naik turunnya variabl dependen, koefisien

determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0R² <_1). Hal ini

berarti bila R² = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen, bila R² semakin kuatnya pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Bila variabel R² semakin

kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Simultan ( Uji –F )

Uji-F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya:

Ho: b1 = b2 = 0, artinya variabel independen secara simultan tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: b1, b2 ≠ 0, artinya semua variabel independen secara simultan

berpengaruh terhadap variabel dependen.
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Kriteria pengambil keputusan:

Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak

Jika probabilitas > 0.05, maka Ha diterima

c. Uji signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t disebut sebagai uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap

variavel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:

Ho: b1 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: b1 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh

terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika probabilitias < 0.05, maka Ho diterima

Jika probabilitias > 0.05, maka H1 diterima


